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https://bit.ly/2RfXCqT المصدر:

توماس إديسون

 Thomas (با�نجليزية:  إديسون  ألفا  توماس 
 ،(١٩٣١ أكتوبر   ١٨  –  ١٨٤٧ فبراير   ١١)    (Alva Edison
ادارته  اثناء  أمريكي.  أعمال  ورجل  مخترع  وهو 
لشركته اديسون جنيرال اليكترك قبل اندماجها 
العديد  اخترع  اليكتريك  هيوستن  طمسون  مع 
أثر كبير علي البشرية  من ا¢جهزة التي كان لها 
حول العالم مثل: تطوير جهاز الفونوغراف وآلة 
المصباح  إلي  با�ضافة  السينمائي،  التصوير 
طويًلا.  يدوم  الذي  العملي  المتوهج  الكهربائي 
الطاقة  مولد  مثل  أجهزة  عدة  طور  قام  كما 
وتسجيل  الجماهيري  واالتصال  الكهربائية 
ا�نتاج  مبدأ  ونفذ  المتحركة  والصور  الصوت 
الجماعي  والعمل  المنظمة  والعلوم  الشامل 
علي نطاق واسع لعملية ا�ختراع، وانشاء مختبر 

مينلو بارك ل¼بحاث الصناعية في عام ١٨٧٦.

براءة اختراع أمريكية تحمل  يمتلك اديسون ١٠٩٣ 
اسمه، فضًال عن العديد من براءات االختراع في 
المجاالت  هذه  في  عمله  كان  وألمانيا.  فرنسا 
من  مبكر  وقت  في  عمله  ثمرة  المتقدمة 
وضع  للتلغراف.  كمشغل  المهنية  مسيرته 
إديسون نظام توليد القوة الكهربائية وتوزيعها 
إلي  أدي  مما  والمصانع  والشركات  المنازل  علي 
تطور جوهري في عالم الصناعات الحديثة. تقع 
التي  ا¢ولي  الكهربائية  الطاقة  توليد  محطة 
نيويورك وهي  بيريل، مانهاتن،  أنشأها في شارع 
معمل  أول  إديسون  أنشأ  ستريت.  بيريل  محطة 
له في مينلو بارك (نيوجيرسي)، وأنشأ فيما بعد 
معمل نباتي في فورت مايرز (فلوريدا) بالتعاون 
إس.  وهارفي  فورد  هنري  ا¢عمال  رجال  مع 
أورنج  ويست  في  معمل  أنشأ  كما  فايرستون، 
أفالم  استوديو  أول  أيضا  وأنشأ  (نيوجيرسي)، 
إديسون  المكان.  نفس  في  ماريا  بالك  بالعالم 
في  توفي   .٦ ا¢بناء  من  وله  مرتان،  متزوجا  كان 

عام ١٩٣١ أثر مضاعفات مرض السكري .



الجمعة،  ا¢ميركي،  بالكونغرس  ديمقراطيون  نواب  رفض 
خطة الرئيس دونالد ترامب في الشرق ا¢وسط.

في  العنف  بتجدد  تهدد  المزعومة  الخطة  أن  من  وحذروا 
إسرائيل وا¢راضي المحتلة، كما تهدد أيضÍ معاهدتي السالم 
بين إسرائيل وكل من ا¢ردن ومصر، جاء ذلك في رسالة وقعها 
ا¢ميركي  الرئيس  إلى  موجهة  الديمقراطيين،  النواب  من   ١٠٧

دونالد ترامب.
إسرائيل  في  العنف  تجدد  يجلب  أن  يمكن  ترامب  " مخطط 
ويعرض  ا¢ردن،  في  االستقرار  وعدم  الفلسطينية،  وا¢راضي 
وفق  للخطر"،  وا¢ردن  ومصر  إسرائيل  بين  السالم  اتفاقيات 
الرسالة التي وصفت ا¢ردن بـ"حليف الواليات المتحدة الحيوي".

وقال النواب في رسالتهم إنهم يدينون "بشدة" خطة ترامب، 
هذه  تستخدم  قد  ا�سرائيلية  الحكومة  أن  من  ويحذرون 
الخطة "ترخيصا النتهاك القانون الدولي من خالل ضم الضفة 

الغربية بأكملها أو أجزاء منها".
الجانب  ا¢حادي  الضم  تشجيع  خالل  "من  أنه  من  حذروا  كما 
(من الجانب ا�سرائيلي) واالحتالل الدائم للضفة الغربية، وعبر 
استبعاد القيادة الفلسطينية تمامÍ من العملية الدبلوماسية، 
من  بدال  النزاع  وتعمق  ستفاقم  (ترامب)  الرئيس  جهود  فإن 

حله".
الطريق  "يمهد  المخطط  أن  الديمقراطيون  النواب  واعتبر 
الفلسطينيين  وسيؤذي  الغربية،  للضفة  دائم  الحتالل 

وا�سرائيليين على حد سواء".

أدليا  مسؤولين  ترامب  دونالد  ا¢ميركي  الرئيس  أقال 
بشهادتهما خالل التحقيقات التي أجراها مجلس الشيوخ في 
إطار إجراءات عزل ترامب، حيث تم استدعاء سفير في االتحاد 

ا¢وروبي، وخبير في البيت ا¢بيض.
من  ترامب  النواب  مجلس  تبرئة  من  يومين  بعد  يأتي  القرار 
من  عزله  بقصد  المجلس  إليه  وّجههما  اللتين  التهمتين 

منصبه.
البيت ا¢بيض

أقالت  ترامب  دونالد  ا¢ميركي  الرئيس  إدارة  إن  محام  قال 
اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان كبير خبراء البيت ا¢بيض 
في الشأن ا¢وكراني من منصبه بعدما شهد ضد الرئيس خالل 

مساءلته.
تم  إنه  بيان  في  فيندمان  محامي  بريسمان  ديفيد  وقال 
اصطحابه إلى خارج البيت ا¢بيض، حيث كان يعمل في مجلس 

ا¢من القومي.
سبب  بخصوص  أميركي  أي  لدى  شك  أدنى  يوجد  "ال  وأضاف: 
المغادرة ¢نه  الرجل... لقد ُطلب من فيندمان  إنهاء عمل هذا 

قال الحقيقة".
وشهد فيندمان، خالل مساءلة ترامب في مجلس النواب في 
إلى  مالئم  غير  طلبا  قدم  ترامب  بأن  الثاني/نوفمبر،  تشرين 
هاتفي  اتصال  خالل  زيلينسكي  فولوديمير  ا¢وكراني  الرئيس 

في تموز/يوليو أصبح محور التحقيق مع الرئيس الجمهوري.
أكن  "لم  الديمقراطيون  يقودها  لجنة  أمام  فيندمان  وقال 
من  ترامب  وطلب  المكالمة.  في  أسمعه"  كنت  ما  أصدق 
جو  الديمقراطي  منافسه  بشأن  تحقيقات  فتح  زيلينسكي 
روسيا،  وليس  أوكرانيا،  إن  تقول  مؤامرة  نظرية  وبشأن  بايدن 

كانت وراء التدخل في انتخابات الرئاسة ا¢ميركية عام ٢٠١٦.

٢

أخبار العالم

أكثر من 100 نائب ديمقراطي يرفضون 
خطة ترامب

https://bit.ly/38EDDII المصدر:

ترامب ُيقيل مسؤولين أدليا 
بشهادتهما خالل تحقيقات عزله

https://bit.ly/37Jd7wm المصدر:



٣

أخبار العالم

ختام  في  السلطة،  واستغالل  الكونغرس  عمل  عرقلة  ُتهمَتي  من  ترامب  دونالد  الرئيس  ا¢ربعاء،  ا¢ميركي  الشيوخ  مجلس  بّرأ 
محاكمة تاريخّية سعى من خاللها الديمقراطّيون إلى عزله فيما تكاتف الجمهورّيون لتبرئته.

وترامب ٣ رئيس أميركي ُيحاكم في مجلس الشيوخ في قضّية عزل، علما أّن أّي رئيس لم ُيَقل في إجراء كهذا في تاريخ الواليات 
المتحدة.

ا من أصل ٥٣ على تبرئة الرئيس ا¢ميركي من تهمة استغالل السلطة،  وفي المجلس المؤّلف من ١٠٠ عضو، صّوت ٥٢ عضًوا جمهورًيّ
ا على تبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونغرس، وهما التهمتان اللتان وّجههما إليه مجلس النواب في  فيما صّوت ٥٣ عضًوا جمهورًيّ

١٨ كانون ا¢ول/ديسمبر.
ويفرض دستور الواليات المتحدة غالبّية الثلثين �دانة الرئيس في مجلس الشيوخ في إطار محاكمة لعزله من منصبه.

الحاضرين لم يعتبروا  الشيوخ  "ثلثي أعضاء مجلس  إّن  المحاكمة،  يرأس  الذي  روبرتس  القاضي جون  العليا  المحكمة  رئيس  وقال 
ترامب مذنًبا، لقد قّرر المجلس أنَّ المّدعى عليه دونالد جون ترامب، رئيس الواليات المتحدة، غير مذنب في الّتهمتين الموّجهتين 

إليه".
بتهمة  ترامب  إدانة  لمصلحة  الديمقراطّيين  جانب  إلى  بتصويته  حزبه،  إجماع  رومني  ميت  السناتور  هو  وحيد  جمهورّي  وخالف 

استغالل السلطة.
وقال مرشح الرئاسة لعام ٢٠١٢ في كلمة أمام مجلس الشيوخ إّن "الرئيس مذنب بإساءة استخدام مرّوعة للثقة العامة"، علًما أّنه بّرأه 

من تهمة عرقلة عمل الكونغرس.
ا¢بيض  البيت  لسّيد  الطريق  مهّدت  وقد  متوّقعًة،  لترامب  المجلس  تبرئة  كانت  الشيوخ،  مجلس  في  إليه  االّتهامين  توجيه  ومنذ 

الساعي إلى الفوز بوالية رئاسية ثانية، للتفّرغ لحملته االنتخابية.
وكان الديمقراطّيون طالبوا بعزل الرئيس الخامس وا¢ربعين للواليات المتحدة ¢ّنه حاول إرغام أوكرانيا على التحقيق بشأن خصمه 

المحتمل في االنتخابات الرئاسية جو بايدن، خصوًصا عبر تجميد مساعدة عسكرية مهمة لهذا البلد الذي يشهد حربا.
كذلك، اّتهموه بعرقلة عمل الكونغرس في التحقيق بهذه القضية عبر عدم تعاونه ومنع مقّربين منه من ا�دالء بشهاداتهم كما 

وحجب وثائق عن لجنة التحقيق.
وكان ترامب وصف مرارا التحقيق الذي أجراه الديمقراطيون في مجلس النواب لعزله بأنه "خديعة" و"حملة اضطهاد" تستهدفه.

تبرئة كاملة؟
بعد تبرئته، أطلق ترامب تغريدة جاء فيها "سأدلي بتصريح علني غدا الساعة ١٢,٠٠ (١٧,٠٠ ت غ) من البيت ا¢بيض للحديث عن انتصار 

بالدنا على خديعة العزل".
وقالت المتحدثة باسم البيت ا¢بيض ستيفاني غريشام ا¢ربعاء إن ترامب حصل على "تبرئة كاملة" في قضية العزل.

وأضافت أن "الرئيس مسرور بطّي هذا الفصل ا¢خير من السلوك المشين للديمقراطيين"، متهمة المعارضة الديمقراطية بالسعي 
للتأثير على االنتخابات الرئاسية المقبلة، ومتسائلة "ألن يكون هناك انتقام؟".

ترامب من منصبه كان  الديمقراطيين لعزل  الشيوخ ميتش ماكونل إن سعي  الغالبية الجمهورية في مجلس  كذلك قال زعيم 
خطأ فادحا سيصب على ا¢رجح في مصلحة الجمهوريين.

مجلس الشيوخ يبرئ ترامب 
من التهمتين الموجهتين إليه

https://bit.ly/2SJuuJr المصدر:



تحدث المدرب بيب غوارديوال عن أزمة ا¢رجنتيني ليونيل ميسي 
مع فريقه برشلونة، واحتمال رحيله عن النادي الكتالوني، الذي 

قضى معه كل سنوات لعبه االحترافية.
وفي مقابلة مع قناة اليوتيوب "بوست يونايتد"، قال غوارديوال: 
برشلونة،  سيتأثر  حتما  برشلونة،  عن  ميسي  رحل  حال  "في 

هؤالء الالعبين مهمون جدا".
وأضاف: "عندما يرحل ميسي عن برشلونة سيحتاج الفريق وقتا 
�عادة ترتيب الفريق. هذا أمر حتمي. الالعبون مثله يسجلون ٤٠ 

و٥٠ هدفا في الموسم".
في  و٢٠١٢،   ٢٠٠٨ عامي  بين  لميسي  مدربا  غوارديوال  وعمل 
برشلونة، ساهم النجم ا¢رجنتيني خاللها بتحقيق لقبي دوري 

أبطال أوروبا.
فريقه  رغبة  بشأن  أنباء  ظهور  بعد  غوارديوال  تصريحات  وتأتي 
مانشستر سيتي، بالتعاقد مع ميسي، في حال قرر الرحيل عن 

برشلونة، بسبب مشاكل مع إدارة الفريق.
٢٠٢١، ولكنه يتضمن  النجم ا¢رجنتيني في صيف  وينتهي عقد 
 ٢٠٢٠ صيف  في  ذلك،  أراد  إذا  مجانا  االنتقال  لالعب  يتيح  بندا 

المقبل.
وفي حال قرار ميسي بمغادرة برشلونة، فإن مانشستر سيتي 
با�ضافة  غوارديوال،  وجود  مع  خاصة  ا¢نسب،  الخيار  يبدو 
ميسي  مع  عمل  الذي  بيغرستان،  تيكسيكي  الرياضي  للمدير 

في برشلونة.
صحيفة  لمقال  صورة  بإنستغرام،  حسابه  على  ميسي  ونشر 
قال  والتي  للصحيفة،  أبيدال  تصريحات  يظهر  الذي  "سبورت" 
فالفيردي،  إيرنستو  السابق  المدرب  بين  العالقة  إن  فيها 
والالعبين، كانت سيئة، وأن الالعبين لم يعملوا بشكل جاد من 

أجل الفريق.

٤

زيدان ُيعلق على أزمة بيل وغياب 
هازارد عن لقاء أوساسونا

https://bit.ly/2SDOtZQ المصدر:

غوارديوال يتحدث عن رحيل 
ميسي: هذا ما سيحدث

https://bit.ly/2uQ9l7c المصدر:

قدم فريق ريال مدريد مباراة قوية أمام أوساسونا انتهت بفوز 
«المرينجي» بأربعة أهداف لهدف والتأكيد على صدارته لجدول 

دوري الدرجة ا¢ولى ا�سباني برصيد ٥٢ نقطة.
وبعد انتهاء اللقاء أجرى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال 
مدريد، لقاًء تليفزيونًيا تناول فيه الحديث عن اللقاء وا¢داء الذي 

قدمه الجناح الويلزي جاريث بيل.
وجاء في تصريحاته: «أنا سعيد للغاية، جميعنا سعداء بالنتيجة 
استطعنا  للغاية،  صعبة  ستكون  المباراة  أن  نعي  كنا  ¢ننا 
السيطرة على اللقاء، وكنا في حاجة إلى بعض الوقت للدخول 
في ا¢جواء، استطاع الخصم هز شباكنا من كرة ثابتة، ولكننا 
سجلنا فيما بعد وهذا منحنا الثقة، ابتداًء من هذا لعبنا بشكٍل 
نتيجة  بكثير،  أفضل  أداء  قدمنا  الثاني  الشوط  وفي  أفضل، 

مستحقة ولم تكن سهلة».
وتابع: «كانت مباراة صعبة في ملعب من الصعب اللعب عليه، 
وأمام خصم صعب ا¢مور علينا، استطعنا تقديم أداء دفاعي 
بلحظة  نمر  جيد،  بشكٍل  الخصم  أسلحة  على  وسيطرنا  جيد 
عن  الخصم  ملعب  في  نقاط  ثالث  حسم  استطعنا  جيدة، 

طريق تسجيل أربعة أهداف».



٥

ميسي..موضوع منافسة 
جديدة بين ا�مارات وقطر؟
https://bit.ly/37M7eic المصدر:

وكأن  المشهد  يبدو  اليوم  برشلونة،  بوابة  من  العالمية  إلى  طريقه  شق 
ليونيل ميسي والنادي الكاتالوني على مفترق الطرق. مناسبة لفرق بخزائن 
مسلسل  الماضي  الصيف  شهدنا  قد  كنا  دفين.إذا  حلم  لتحقيق  عربية 
باريس  نادي  في  البرازيلي  المهاجم  ببقاء  ا¢خيرة  حلقته  انتهت  نيمارالذي 
سان جيرمان الفرنسي، فنحن اليوم على موعد مع مسلسل جديد بدرجة 

أعلى من التشويق وا�ثارة، ونهاية منفتحة على عدد كبير من الخيارات.
الحديث هنا عن مسلسل ا¢رجنتيني ليونيل ميسي، بطل العالم ست مرات. 
ومع التطورات المتواصلة في برشلونة، تحولت صيغة سؤال المسلسل من 

"هل سيرحل ميسي؟" إلى "إلى أين سيرحل ميسي؟".
مرحلة  بلغت  برشلونة  بإدارة  ميسي  عالقة  أن  اللحظة  غاية  إلى  المؤكد 
انتقادات  من  ذلك  تال  وما  فالفيردي،  المدرب  بإقالة  التوتر  بدأ  جدا.  حرجة 
أبيدال،وذلك علنا عبر وسائل  إريك  الكرة  العالمي ومدير  النجم  بين  متبادلة 
عن  الرحيل  يمكنه  ميسي  أن  على  الصحافة  كشفت  ذلك  قبل  ا�عالم. 

برشلونة مقابل ٠ يورو، اعتبارا من الصيف القادم.
ميسي زاد الطين بلة في ا¢يام ا¢خيرة، واضعا رحيل رئيس النادي جوسيب 
نفوذ  صراع  إلى  ا¢مر  ليتحول  نو"،  "كامب  في  لبقاءه  كشرط  باريتيمو  ماريا 

وسلطة، الغلبة ستكون في النهاية ل¼قوى. 
عن  متحدثة  الخط  على  ا�نجليزية  الصحافة  تدخل  المشهد،  هذا  وسط 
الشيخ  ا�ماراتي  سيتي،  مانشستر  نادي  رئيس  بها  يقوم  "هائلة"  تحركات 
وصديقه  مدربه  يدربه  ناد  إلى  باالنضمام  "البرغوث"  �قناع  زايد،  بن  منصور 
لهذا  كلها  الخزائن  تفتح   سوف  الحال  وبطبيعة  غوارديوال.  بيب  القديم 

الغرض، و¢سباب تبدو منطقية.
في المقابل، يكشف موقع "لو١٠ سبورت" الفرنسي، أن تحركات موازية يقوم 
الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس  نادي  مالك  الخليفي،  ناصر  القطري  بها 
للحصول على خدمات ميسي، وحينها قد يتنازل النادي عن نيمار لبرشلونة، 

أو يبقيه إلى جانبالعنكبوت المعجب بأداء نيمار أصال.
 من جهته، تحدث إدواردو إندا، وهو أحد الصحفيين البارزين في إسبانيا عبر 
البرنامج التلفزيوني  "El Chiringuito" عن رحيل "محتمل جدا" لميسي إلى باريس 
أراد  وإذا  باريس سان جيرمان.  إلى  ينتقل ميسي  „هناك تحركات لكي  قائال: 
لتحمل  مستعد  أيضا  جيرمان  سان  وباريس  شيئا".  يكلفه  فلن  ذلك  ميسي 
جميع المصاريف. وال يستبعد المراقبون أنه وفي ظل اشتداد المنافسة التي 
العقد  يصل  أن  إليها،  االنضمام  ا�يطاليين  واليوفي  ميالن  حتما  سيحاول 
الذي سيوقع مع ميسي خارج ا¢سوار الكاتالونية إلى حدود ٣٥٠ مليون يورو.
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